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Кандидатът д-р Люба Илиева Генчева се явява на конкурса, представяйки 43 

работи, от които 41 публикации, 1 глава от книга и 1 патент. От публикациите 36 са в 

списания с импакт-фактор. Много от статиите  са публикувани в реномирани 

международни списания – Catal.Commun., Catal. Today, Appl. Catal., Topics in Catal., J. 

Molec. Catal. Тези трудове са намерили широк отзвук в научната литература - имат 481 

цитата от наши и чужди автори. От справка в Scopus се вижда, че общият h-индекс на 

доц. д-р Л. Генчева е 19, което показва високо качество на работите и актуалност на 

решаваните задачи. Научните публикации отговарят на темата на обявения конкурс и 

са в областта на изследвания на каталитични процеси и установяване на механизма на 

различни каталитични реакции.  

 По-голяма част от изледванията на кандидатката са в областта на опазване на 

околната среда - пълно окисление на бензен, редукция на азотен оксид с въглероден 

оксид, редукция на СО с водна пара, селективно окисление на въглероден оксид в 

излишък на водород. В няколко работи се изучава каталитичната активност на 

модифицирани със злато и мед кобалтови катализатори в реакцията на получаване на 

2,3 – дихидрофуран от 1,4-бутандиол – етап от получаване на фармацефтичен продукт. 

  В работите на доц. д-р Люба Илиева са изследвани зависимостите между състав, 

структура, физикохимични свойства и каталитично действие. Изследваните 

каталитичните системи съдържат редуцируеми метални оксиди, което прави важно 

изясняването на връзката между тяхното окси-редукционно и каталитично поведение. 

Авторската справка е изготвена компетентно и отразява пълно приносите на 

кандидатката. 

 Д-р Люба Илиева участва в конкурса и с един патент, в областта на опазване на 

околната среда, което е доказателство за приложимостта на постигнатите резултати. 



 Представен е значителен списък с участие в 94 международни и 17 национални 

конференции и конгреси в областта на катализа и опазване на околната среда. В част от 

тях кандидатката е изнесла устни доклади. Представен е  и значителен списък на 

участие в научни международни и национални проекти – от тях 4 международни 

проекта, в които кандидатката е координатор от българска страна – два по програмата 

на НАТО (Collaborative Linkage Grant) и два  по програмата COST. Отделно, тя е 

ръководител и на няколко проекта по ЕБР на БАН.  

За част от работите са представени разделителни протоколи, които описват 

точно приносите на кандидатката в съответните работи, което показва от друга страна, 

че кандидатката може да работи в колектив и този факт не намалява значението на 

индувидуалния научен принос на кандидатката по отношение на изследване на 

механизма на каталитичните реакции. 

Представените резултати - статии, цитати, патент, изнесени доклади на  

международни и национални форуми и участие в международни договори като 

ръководител,  утвърждават доц. д-р Люба Илиева като водещ специалист в областта на 

изследване на златните катализатори и тяхното приложение в реакции, важни за 

опазване на околната среда. 

Убедено считам , че доц. д-р Люба Илиева Генчева отговаря на изискванията на 

чл. 29 от ЗРАСРБ и чл. 64 от „Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в Институт по катализ – БАН”  

и в заключение давам своето положително становище да заеме академичната 

длъжност „професор”.  

 

15 декември 2015 г. 

София           

      доц. д-р Юрий Кълвачев 

 


